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FORUM FOR KLIMA OG MILJØ + FORUM FOR NÆRINGSUTVIKLING OG SAM. OM ARB. 

 

Forslag til innhold i program 

BOLK 1  INFORMERE 
 1. Hva er arealregnskap? v/Gunnar Lindaas, avdelingsleder analyse Agder 

Fylkeskommune. (Hva kan det inneholde, hvem kan bruke det og hvordan bruker man 
det? Og hva trenger vi for å kunne produsere et verktøy for hele regionen?) 

 
2. Hvordan jobber næringslivet med behovet for arealregnskap? v/grønn byggallianse 

eller Norsk Eiendom 
 

3. <tema?> v/Gina Lund, statsforvalteren 
 

4. <tema> Anne Sverdrup Thygesen 

 

BOLK 2 ENGASJERE 
 1. Kompromiss for å nå klimamålene v/Svein Tveitdal, Klima 2020’ 

hva er kravene til en bærekraftig region i næringsutvikling? Hva omdisponeres arealer 
til i dag (Hytteutbygging, havvind, næring osv.)? Hvilke målkonflikter må adresseres? 

2. Naturens verdi v/naturvernforbundet i Agder 
3. <tema> v/NINA 
4. DEBATT?! 

BOLK 3  DRØFTE 
 Forventningsavklaring: Hva vil vi egentlig med verktøyet?  

Gruppediskusjoner? Her kan vi kjøre en forventningsavklaring om intensjonen bak det å 

ta i bruk arealregnskap. Altså hvorfor skal man ha arealregnskapet, herunder hva som er 

formålet med arealregnskapet. Formålet vil styre innholdet og indikatorer. Hva som 

inngår i et arealregnskap, vil være ulikt ut fra hvilke målsettinger og tilhørende indikatorer 

kommunen eller regionen har sett behov for å få et kunnskapsgrunnlag om. 

 

• Hva ønsker aktører egentlig å bruke regnskapet til? 
Skal det være et kunnskapsgrunnlag som gir en statusoversikt over kommunens 
arealbruk? Skal det fungere som et planleggingsverktøy som setter premisser for 
fremtidig utvikling? Eller skal det være en kombinasjon? 



▪ Basert på overstående avklaring kan vi drøfte hva regnskapet bidra til: 

• Oversikt over arealendringer over tid, og vurdering av måloppnåelse iht. 

kommunale strategier og målsettinger? 

• Vurdere om det er reelle behov for nye utbyggingsarealer? 

• Styre hvor veksten skal skje først og sist? 

• Rydde i urealistiske utdaterte utbyggingsområder fra kommuneplanen? 

• Analysere boligutvikling og befolkningsendringer, og konsekvenser for 

skatteinngang, behov for kommunale tjenester og investeringer, blant 

annet skolebehov? 

• Sikre beslutningsgrunnlag for kommunepolitikere? 

• Et 'objektivt' kunnskapsgrunnlag for dialog med regionale myndigheter, 

politikere og utbyggere? 

• Synliggjøre "verdien" i områder som evt. bygges ned? 

• Utvikle for kommunene eller fylkeskommunene? 

 

 

  

 
 

   

 
 

 
   
 


